Załącznik nr 10
do Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW
W ZSP NR 3 W PLESZEWIE
1. Autobus szkolny przywozi i odwozi dzieci z miejsca do tego wyznaczonego tj.
parking przy sali gimnastycznej oraz przystanków wcześniej wyznaczonych.
2. W Związku ze stanem epidemicznym uczniowie i opiekun w trakcie oczekiwania na
autobus i w tracie przejazdu autobusem zobowiązani są do noszenia masek, przyłbic
ochronnych.
3. Za bezpieczeństwo dzieci w autobusie szkolnym odpowiedzialny jest nauczycielopiekun.
4. Dzieci wsiadają do autobusu na przystankach w ustalonym porządku od najmłodszego
do najstarszego.
5. Nauczyciel- opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność i daje znak
kierowcy do rozpoczęcia jazdy.
6. W przypadku, kiedy w autobusie pozostaną wolne miejsca nauczyciel - opiekun może
zabrać uczniów klas starszych.
7. Nauczyciel - opiekun zajmuje miejsce w autobusie tak, aby widział zachowanie
uczniów podczas jazdy.
8. Uczniowie mają przydzielone miejsca w autobusie i odpowiadają za ład i porządek
wyznaczonego miejsca, uczniowie przestrzegają ustalonych zasad.
9. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista. Nie wolno głośno
rozmawiać, krzyczeć, popychać się, zmieniać zajmowanego miejsca, śmiecić.
10. Uczniowie wysiadają i wsiadają na przystankach zawsze po prawej krawędzi jezdni.
11. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni mogą to zrobić dopiero
po odjeździe autobusu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
12. Uczniowie klas I-III są odprowadzani do świetlicy szkolnej przez nauczyciela lub
wychowawcę po skończonych zajęciach.
13. Przed lub po lekcjach uczniowie dojeżdżający przebywają w świetlicy szkolnej.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy nie zgłoszą się do świetlicy
szkolnej.
14. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub
opiekunowie dziecka i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
15. Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy autobusu szkolnego zostają zapoznani na
początku roku szkolnego, ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom i
rodzicom.
16. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci
dochodzących z miejsca zamieszkania do przystanku autobusu aż do momentu wejścia
ucznia do autobusu oraz powracających po zajęciach z przystanku do domu.
17. Uczniów poniżej 7 roku życia odbiera z autobusu prawny opiekun. W przypadku braku
opiekuna dziecko przywożone jest do szkoły, skąd odbiera go rodzic.

18. Rodzice mają obowiązek reagowania na zgłoszenia opiekunów dowożenia dotyczące
negatywnych zachowań uczniów. W przypadku braku reakcji rodziców na powtarzające
się negatywne zachowania uczniów organizator dowozu ma prawo odmówić uczniowi
korzystania z dowożenia.
19. Za nie przestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonym i
zatwierdzonym regulaminem dotyczącym kryteriów oceny i zachowania uczniów w
ZSP nr 3 w Pleszewie.

